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Alueparlamentti – Eteläinen alue  

Aika ja paikka: Torstaina 22.9.2022 klo 17.30-20.00 (Palloliiton kokoustilat/Teams) 

Kutsutut: Seurojen puheenjohtajat, seuraparlamentin jäsenet, hallituksen jäsenet alueelta 

Puheenjohtajan estyessä varapuheenjohtaja tai seuran hallituksen valtuuttama henkilö 

Esittelijä: Aluepäällikkö Taneli Haara 

Osallistujalista lopussa 

 

 KESKUSTELTAVAT ASIAT JA TOIMENPITEET  VASTUU 
 

1. Avaus ja puheenjohtajien terveiset 
Puheenjohtajat Risto Murto ja Petteri Vartiainen avasivat kokouksen ja esiteltiin 
osallistujat. Kokousedustajia oli yhteensä 47 seurasta sekä lisäksi Palloliiton 
osallistujia. Osallistujalista löytyy muistion lopusta erikseen.  

RM, PV 

2. Tilannekatsaus  
Taneli Haara kävi läpi ajankohtaiset asiat. Erityisinä nostoina pelaajamäärän kasvu 
ennätyslukemiin ja hallitusten jäsenten verkkokurssi. Timo Huttunen nosti 
puheenvuorossaan esiin seurojen ansiokkaan toiminnan pandemian aikana ja 
yhteispelin Palloliiton ja seurojen välillä. Lisäksi yhteistyö Whistleblower-kanavan 
käytössä ja tapausten selvittelyssä on ollut seuroissa rakentavaa. 
 
Nostoina kevään alueparlamentin käsitellyistä aiheesta käytiin läpi tilanteen mm. 
alueparlamentin toiminnan ja erotuomarihaasteiden osalta.  

TH 

3. Katsaus kehitysryhmien toimintaan 
Taneli Haara kertasi keväällä valitut kehitysryhmät ja kävi läpi 24.8. yhteiskokouksen. 
Osallistumisprosentti kokouksessa 100 %. Yhteispeliä kehitysryhmien välillä sekä 
alueparlamentin puheenjohtajiston ja kehitysryhmien puheenjohtajien välillä on 
systematisoitu. 

TH 

4. Alueen toiminnan kehittäminen ja toiminta ja taloussuunnitelma 2023 – 
alueparlamentin lausunnot 
 
Osiossa käytiin erinomaisen laadukas ja aktiivinen keskustelu kehitysryhmien työn 
pohjalta 
 
Kysymykset ja kommentit ennakkomateriaalista 
 
Vastuullisuuden merkitys nousi esiin ja Timo Huttunen kertoi vastuullisuustyöstä ja 
sen tärkeästä roolista osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa. 
 
 

RM, PV, JH, RK, 
SS, TH 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJjZTRjZWYtZDZkYS00YmZmLThjMmItNDIzMmI4YTY1YWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246938c42-9608-458d-b25e-8713362a9991%22%2c%22Oid%22%3a%2225e10039-badf-44cf-a27b-2434132346de%22%7d
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Kehitysryhmien yhteinen nosto: Pelaajien kiire siirtyä seurasta toiseen 
(”seurashoppailu”) 
 
Jarkko Jokiranta avasi teeman taustat ja käydyt keskustelut foorumeissa ja kaikissa 
kehitysryhmissä 24.8. Käytiin laaja keskustelu asiasta, joista seuraavat asiat nousivat 
esiin tulevaisuutta varten 
 

- Kaksi ulottuvuutta 1) vanhempien kiire ja paine seurasiirtoihin jo aikaisessa 
vaiheessa 2) seurojen aloittamat/käynnistämä siirrot 

- Palloliitolta viestinnällistä tukea ja selkänojaa omassa seurassa käytettäväksi 
vanhemmille (mm. selkeä viesti, eettiset pelisäännöt, materiaalit 
vanhemmille) 

- Myös seurassa vastuu laadukkaasta toiminnasta kaikilla tasoilla ja oman 
seuran profiilin ja mahdollisuuksien hahmottaminen 

- Datan kerääminen tueksi (missä suurimmat haasteet, laajuus jne,) 
- Palloliitto on onnistunut olemaan apuna ja tukena hankalissa tilanteissa 
- Seurojen vastuu viestiä siirtoasioissa keskenään ja keskustella kaikkien 

kannalta järkevästä vaihtoehdosta (eettiset pelisäännöt) 
- Hyvän keskustelun pohjalta asiaa viedään kehitysryhmissä eteenpäin jo 

loppuvuoden aikana 
 
Seurapalvelut – Puheenjohtaja Riikka Korhonen esitteli ja seuraavat asiat nousivat 
esiin 

- Pelipassi ja korttelipassi → ohjeistuksen tai suosituksen viestiminen seuroille 
peli- ja korttelipassien ostamisesta 

- Laatujärjestelmätyön jatkaminen seurojen tukena ja ohjaajana 
- Disney Playmakers ei ole täysin vastannut odotuksia. Toisaalta myös 

onnistumisia nousi esiin ja toiminut hyvin uusien erityisesti naispuolisten 
valmentajien rekryssä 

- Olosuhdeasiat → mm. energian hinta ja tuleva mikromuovikielto 
huomioitava ja asian tiimoilta syytä järjestää olosuhdetapaamisia tai -
seminaari mahdollisimman pian 

 
Urheilutoiminta - Puheenjohtaja Janne Hyppönen esitteli ja seuraavat asiat nousivat 
esiin 

- ”Jokaisella osaava ja koulutettu valmentaja” → isona haasteena valmentajien 
määrä pelaajamäärän kasvaessa, mitä voimme tehdä yhdessä, jotta saadaan 
rekrytoitua ja koulutettua lisää? 

- Voisiko käynnistää kampanjan esim. ”200 valmentajaa lisää eteläiselle 
alueelle” 

- Uuden organisaation koulutusmalli kehittynyt matkan varrella 
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- Uusi Palloliiton valmennuslinja ohjaavana ja konkreettisempana työvälineenä 
seuroille → käyttöönottoon ja viestintää panostusta 

- UEFA Goalkeeper B -viivästys haasteena 
 
Kilpailu- ja erotuomaritoiminta - Puheenjohtaja Sebastian Söderholm esitteli ja 
seuraavat asiat nousivat esiin 

- Erotuomaritoiminta 
o Ydinongelmien tunnistaminen datan avulla → missä oikeasti 

isoimmat kipupisteet? 
o Erotuomarit = kolmas joukkue → viestintä ja vuorovaikutus 

yhteisestä jalkapalloperheestä, kunnioitus/arvostus/käyttäytyminen 
o Ohjeistus seuroille miten toimia, jos tuomari ei tule paikalle 
o Palkkiojärjestelmän tarkastelu kustannukset huomioiden → esim. 

dynaaminen hinnoittelu 
o Erotuomarittominta kouluihin ja oppilaitoksiin osaksi opintoja 

- Lasten kilpailutoiminta 
o Eteläisen alueen ”reuna-alueiden” haasteet lasten peleissä → 

yhteisen ratkaisun etsiminen 
o Talvisarjat, -liigat ja turnaukset nyt sekava kokonaisuus, jonka 

selkiyttämistä kannattaa selvittää 
 
Yhteenveto alueparlamentin arvioista ja kehitysajatuksista viedään eteenpäin 
toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun sekä kehitysryhmien käsiteltäviksi 
tulevissa kokouksissa. 
 

5. Vaikuttaminen alueella 
Taneli Haara kävi läpi alueellisen vaikuttamisen tilanteen. Noston seuroille erityisesti 
UEFA SROI-mallinnus vuoden 2021 luvuilla. On auki järjestelmässä ja jokainen 
laatujärjestelmässä mukana oleva seura voi käydä täyttämässä luvut.  

TH 

6. Seuroilta tulleet aloitteet ja kysymykset  
 
Kokemukset ja palaute viestinnästä 
Vesa Marttinen (LPS) nosti esiin kolme konkreettista kehityskohtaa 

1) kilpailutoiminnan vuosikello kaikille näkyväksi selkeään paikkaan 
2) sarjojen sääntöjen löydettävyys osana tulospalvelua 
3) jakelut viesteissä → kilpailutoiminnan viesteissä tieto myös seuralle ja jakelu 

näkyviin toimenkuvittain viestien alkuun 
 
➔ Aluepäällikkö käy läpi asiat vastuullisten henkilöiden kanssa  

 
 
 

RM 
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Alueparlamentin toiminta ja kehitysryhmien valinta tulevaisuudessa 
Hanna Tapio (I-HK) nosti ennakkoon esiin tarpeen keskustella kehitysryhmien 
valinnasta tulevaisuudessa (eri näkökulmat ja tavat, demokraattisuus, mielipiteet) 
Keskusteltiin aiheesta peilaten kokemuksia alueparlamentin 1/2022 kokemuksiin. 
Seuraavat asiat nousivat esiin 
 

1) Sivuilla oleva teksti ”alueparlamentti valitsee henkilöt kehitysryhmiin 
seurojen esitysten perusteella” tarkasteltava uudelleen, koska ei nyt suoraan 
toteudu 

2) Nykyinen tapa turvaa alueellisuuden, erilaisen osaamisen, mahdollisimman 
monen seuran osallistumisen, vaihtuvuuden/pysyvyyden, sukupuolien 
tasapainon sekä myös pienten seurojen osallistumisen 

3) Valintatapaa kannattaa pohtia edelleen yhdessä puheenjohtajien kanssa 
4) Voisiko kehitysryhmiä isommalla alueella jakaa vastuualueeltaan pienempiin 

ryhmiin) 
5) Miten saada seurat ehdottamaan lisää naisia mukaan? Miten saada lisää 

ehdokkaita myös pienemmistä seuroista? 
 
Evästysten pohjalta tätä jatketaan yhdessä kaikkien alueparlamentin puheenjohtajien 
ja aluepäälliköiden kanssa. 
 

7. Mahdolliset muut asiat ja vapaa keskustelu 
Muut asiat siirrettiin tulevaan puheenjohtaja-forumiin 

RM 

8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraava alueparlamentin kokous järjestetään keväällä 2023. Sitä ennen tapaamme 
vielä puheenjohtaja-forumeissa. Puheenjohtajat kiittivät kaikkia erinomaisesta 
keskustelusta ja aktiivisuudesta. Kokous päättyi klo 20.02. 

RM. PV 

 
 
Risto Murto   Taneli Haara 
puheenjohtaja   esittelijä 
 
RM – Risto Murto, puheenjohtaja 
PV – Petteri Vartiainen, varapuheenjohtaja 
RK- Riikka Korhonen, kehitysryhmän puheenjohtaja - seurapalvelut  
JH – Janne Hyppönen, kehitysryhmän puheenjohtaja – urheilutoiminta 
SS – Sebastian Söderholm, kehitysryhmän puheenjohtaja – kilpailutoiminta 
TH – Taneli Haara, aluepäällikkö/seurakehityspäällikkö 
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Afro Foot Club Sefako Yao 

Espoon Erotuomarikerho  Juho Luukkanen 

Espoon Palloseura Petteri Vartiainen 

Espoon Tikka  Leena Louhisola 

Etelä-Espoon Pallo  Jussi Mononen 

FC Espoo Jari Virrankoski 

Fc Futura juniorit Markus Broman 

FC Futura Juniorit  Niinikoski Rami 

FC HIK Mauri Forsblom 

FC Kirkkonummi Mari Saarikivi 

FC Kontu  Olli Venelampi  

FC POHU Esko Manninen 

FC Viikingit  Mats Andersson 

FC Wild Kaj Nyholm 

FC-Kapina Jari K Sillanpää 

Gnistan Risto Murto 

GrIFK Fotboll  Matti Hannuksela 

Haminan Pallo-Kissat Edustus Tiina Kaitainen 

Haukilahden Pallo - HooGee  Janne Maijala 

Helsingin Palloseura Jarmo Santala 

Helsingin Ponnistus Jukka Haapamäki 

HJK ry Kimmo J. Lipponen 

IF Sibbo-Vargarna Sini Tuovinen 

Itä-Hakkilan Kilpa  Hanna Tapio 

Järvenpään Palloseura  Vesa Takko 

Kampin Pallo  50 Sundqvist Veijo 

Kauklahden Pyrintö  Johanna Kurikka 

Koivukylän Palloseura  Pasi Lod 

Korson Palloseura  Antti Siitonen 

Kouvolan Jalkapallo  Merja Larikka 

Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps  Peik Schulman 

Laajasalon Palloseura LPS Vesa Marttinen 

Malmin Palloseura Jukka Airaksinen 

MyPa Risto Oksanen 

Nastolan Nopsa Tero Juurinen 

Nurmijärven Jalkapalloseura  Sirpa Laukala  

Pajamäen Pallo-Veikot  Reima Särkijärvi 

Pakkalan Palloseura Heikki Ahola 

Pallokerho-35  Ari-Pekka Dag 

PKKU Mikko Lankinen 

Puistolan Urheilijat  Konsta Kuokkanen  

Puotinkylän Valtti Tom Spaak 

Tikkurilan Palloseura Raila Sulasalmi 

Tuusulan Palloseura Sami Varonen 

Viikin urheiluseura / FC Viikki Javier Cuevas 

VJS Kaj Björkqvist 

  

Muut osallistujat  
Anssi Koskenvesa Sisäinen tarkastaja 

Hyppönen Janne Kehitysryhmän puheenjohtaja, urheilutoiminta 

Riikka Korhonen Kehitysryhmän puheenjohtaja, seurapalvelut 

Sebastian Söderholm Kehitysryhmän puheenjohtaja, kilpailu- ja erotuomaritoiminta 

Mariet Louhento Hallituksen jäsen 

Taneli Haara Aluepäällikkö, Palloliitto 

Jarkko Jokiranta Seurakehityspäällikkö, Palloliitto 

Timo Huttunen Apulaispääsihteeri, seurapalvelujohtaja, Palloliitto 


